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ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 1º ANO. 
        

Atividade para quinta-feira (16 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 
 

 

             
 

Copie no caderno o texto a seguir: 

 

Cartografia 

 

A Cartografia é a área do conhecimento que se preocupa em produzir, 

analisar e interpretar as diversas formas de se representar a superfície, como 

os mapas, as plantas, os croquis e outras composições. Ela é abordada tanto 

como uma ciência como uma expressão de arte, uma vez que também 

permite a produção de imagens e construções culturais sobre os espaços por 

ela representados. 

Em algumas definições, a cartografia também é entendida como sendo o 

conjunto de técnicas resultantes da observação direta ou indireta (através do 

uso de imagens ou aparelhos) para documentar, retratar e representar os 

espaços natural e geográfico para a produção de cartas, mapas, plantas, 

maquetes e outros documentos. 

Além disso, existem proposições que não consideram a cartografia nem 

como arte e muito menos como ciência, mas sim como método acadêmico-

científico, uma vez que os mapas seriam apenas os meios ou instrumentos 

para a compreensão da realidade e não uma finalidade em si mesma. 

Diferenças conceituais à parte, a produção de mapas e desenhos para a 

representação do espaço é muito antiga. O mapa mais antigo que se tem 

notícia data de 2.500a.C., confeccionado na Babilônia sobre uma placa de 

argila para representar a localização de um rio que, segundo especialistas, 

trata-se do Eufrates. 
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2) Estabelecer a proporção entre a dimensão real do lugar e sua 

representação no mapa. 

 

3) a) Globo terrestre. 

 

 

           b) Sendo esférico, dá uma ideia bastante aproximada da realidade,    

                mostra todos os continentes, os oceanos, as principais cadeias 

                montanhosas etc.; possibilita a simulação dos movimentos da 

                Terra; apresenta distâncias em latitude e longitude. 

 

4) Essa projeção é utilizada para representar partes da superfície 

terrestre, como o trecho de um continente. 

 

5) 4 675 km, pois: distância no mapa = 8,5 cm; na escala do mapa  

(1:55 000 000), cada cm é igual a 550 km. Portanto: 8,5 · 550 = 4 

675 km 
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1. D 5. D 9. E 

2. C 6. C 10. A 

3. E 7. A 11. B 

4. D 8. B  

 

 


